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Denne e-posten er sendt til deg som er tillitsvalgt på forskningsoverenskomsten 
med NHO. Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer.  

Oslo, 02.09.2020  
  

Forhandlingsstart   
 
6. oktober 2020 møtes Parat og Abelia (NHO) for å forhandle om endringer 

av NHO Forskningsoverenskomsten.   

  

Alle medlemmer og tillitsvalgte bes om å vurdere om dere har krav som dere ønsker at Parat skal 

fremme i forhandlingene. Forslag sendes til tariff@parat.com. 

 

Lokale forhandlinger  

  

Dagens bestemmelser i tariffavtalen er:  

  

§ 26.2 Lokale forhandlinger (utdrag av bestemmelsen)   

  

Som en forberedelse til lønnsoppgjøret skal det avholdes et møte hvor bedriftenes økonomi, 

fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne drøftes, hvis ikke partene er enige om noe 

annet. 

 

Som et ledd i forberedelsen skal de tillitsvalgte få utlevert liste over individuelle lønninger for 

egne medlemmer ved bedriften. Slike lister skal også kunne utleveres når de lokale 

forhandlingene er ferdigstilt.  

 

Før virksomheten fastsetter den årlige lønnsregulering, skal det avholdes forhandlinger 

mellom virksomheten og de tillitsvalgte. 

 

Det er ikke avtalt unntak fra denne bestemmelsen som følge av koronapandemien. Parat 

ber derfor alle klubber/foreninger om å kontakte sine arbeidsgivere og avtale tidspunkt for 

forhandlinger (dersom ikke dette allerede er gjort). Forhandlingene skal føres på bakgrunn av 

tariffavtalens kriterier.   

  

Vi ber alle om å se bort fra ordensfristen, som sier at forhandlingene skal være ferdige innen 

15. september. Koronapandemien har forskjøvet sentrale forhandlinger og vanskeliggjort lokale 

forhandlinger innenfor fristene. 

  

Dere som er tillitsvalgte må være særlig oppmerksomme på følgende:  

 

• Den økonomiske rammen fra frontfagsoppgjøret er ikke en fasit; kun retningsgivende. Det betyr 

at dere kan, og bør, forhandle frem et oppgjør på mer enn 1,7 % dersom den økonomiske 

situasjonen i bedriften tilsier det.  
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• Overhenget for industrien generelt er beregnet til 1,2 %. Det kan være mer eller mindre i din 

bedrift. Dere må derfor beregne hva overhenget er i deres bedrift. 

 

• Frontfagsoppgjøret endte med et generelt tillegg til alle på kr 0,50 per time fra 1. april. Dette er 

heller ingen fasit, og hvilke lønnstillegg dere skal få avhenger av den økonomiske virkeligheten i 

deres bedrift. 

  

  

Mer informasjon/ kontaktpersoner:  

  

Vi kommer tilbake med mer informasjon når resultatet av forhandlingene med NHO er klart.  

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Parats forhandlingsavdeling på tlf.: +47 482 10 100 eller  

e-post tariff@parat.com. Alternativt kan en av følgende personer i Parat kontaktes:  

  

Kjell Morten Aune,  e-post: kma@parat.com,mobil: +47 977 85 814  

Tonje Krakeli Sneen, e-post: tonje.krakeli.sneen@parat.com, mobil +47 415 20 454  
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